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Tisztelt Közgyűlés!

A világ számos városában léteznek olyan bronzból, vagy kerámiából készült térplasztikák,
amelyek az adott település egy részét, vagy egészét ábrázolják kicsinyítve. Ezek a térplasztikák
a település épületeiről, utcáiról, szerkezetéről és formájáról mesélnek látássérült társainknak,
ugyanakkor, mint turisztikai látványosság is nagy népszerűségnek örvendenek.
Hazánkban a Rotary Club Budapest-Budavár indította útjára a „Tapintható Láthatatlan”
programot, s ma már Magyarország több mint húsz városában találkozhatunk ezzel a különleges
térplasztikával.
A Rotary Klub Debrecen csatlakozva az országos kezdeményezéshez jelezte
önkormányzatunknak a „Tapintható Láthatatlan” térplasztika Kossuth téren történő
elhelyezésének szándékát, és elkészíttette a térplasztika tervdokumentációját.

A térplasztika Debrecen belvárosát mutatja be a Kölcsey Központtól a Csonkatemplomig
terjedően, így a Déri Múzeum, a Debreceni Református Kollégium, a Református
Nagytemplom, a Kossuth tér, a Régi Városháza, a Piac utca Csonkatemplomig terjedő szakasza
mindkét oldalának épületei, szobrai és szökőkútjai lesznek megformálva. A térplasztikán a
magyar nyelvű ismertető mellett Braille-írással is feltüntetik az utcák, terek és épületek neveit,
rövid ismertetővel.
A térplasztika helye: Kossuth tér, a Kossuth szobortól nyugatra eső pihenő öböl. A makett
állása egyező a valósággal.
A Lengyel István építészmérnök által tervezett és Lestyán Goda János szobrászművész
által elkészített városmakett 3 részből áll: a fordított L alakú süttői mészkő posztamensből, a
bronz domborműből és az ismertetőként szolgáló vízszintes és függőleges feliratmezőből. A
vízszintes szövegmezőn Braille írással, a függőlegesen latin betűkkel lesznek feltüntetve a
műemléki szempontból jelentősebb épületek nevei.
A posztamens befoglaló mérete: 75 cm x 252 cm x 101 cm
A térplasztika mérete: 252 cm x 101 cm (2,55 m2), léptéke: m=1:250
 legnagyobb magassága: a Református Nagytemplom amely 25 cm.
 anyaga: bronzöntvény
 talapzat: 101 cm széles, 252 cm hosszú, 75 cm + 5 cm magas
 térfogata: 1,12 m3
A posztamens anyaga: fagyálló kemény mészkő, a Kossuth szobor talapzatával egyező színű
kő (szürkés, drappos árnyalat).
A hatás fokozása érdekében a térplasztikát átölelő zöldterületen illatkert lesz kialakítva.
A térplasztika tulajdonjoga a Rotary Klub Debrecené, mely térplasztika elkészítésének és
elhelyezésének valamennyi költségét vállalja.
A térplasztika felavatásának tervezett időpontja 2019. június 15.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1)-(2)
bekezdései alapján művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen
való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának
képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. A döntéshez a műalkotás
művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.
A Rotary Klub Debrecen a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot kérte fel a szakvélemény elkészítésére. A szakvélemény megtekinthető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályán
(Debrecen, Kálvin tér 11. 1. em. 116. sz. iroda) – a térplasztika elhelyezését támogatja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint az
1991. évi XX. törvény 109. § (1)-(2) bekezdései alapján, a MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakvéleményére figyelemmel
1./ támogatja a „Tapintható Láthatatlan” elnevezésű térplasztika elhelyezését Debrecenben a
Kossuth tér területén, a 8525 hrsz-ú ingatlanon azzal, hogy a térplasztika tulajdonjoga a Rotary
Klub Debrecené (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 11. 15., képviseli: Lakatos Tamás elnök),
mely a térplasztika elkészítésének és elhelyezésének valamennyi költségét vállalja.
2./ Elfogadja, hogy a térplasztika posztamensén elhelyezésre kerüljön a „Rotary Klub Debrecen
2019.” szöveg, valamint a Rotary Klub emblémája.
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét az 1./ pontban foglalt térplasztika közterületi
elhelyezéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2019. február 11.

Dr. Papp László
polgármester

